
Waarom zou je als leerling kiezen voor de  
HVC mavo? We zetten de pluspunten op een rij.
• De leerlingen worden gezien, we kennen ze  

snel en zij krijgen de aandacht die nodig is
• Onze mavo is heel gestructureerd
• De lessen hebben bij alle vakken een  

herkenbare structuur
• We betrekken ouder(s)/verzorger(s) zo goed  

mogelijk bij ons onderwijs
• We bieden elke leerling zo veel  

mogelijk maatwerk

Daarom mavo

MAVO   

Een mavo met een 
duidelijke structuur



Top-klas
Maak je kans om door te stromen naar de havo, dan kun je gese-
lecteerd worden voor de Top-klas. Die begint in het derde jaar en je 
wordt dan voorbereid op de havo. Samen met de docenten ga je alles op 
alles zetten om ná de mavo ook op de havo te slagen!

MOL
De pedagogische driehoek kind – ouder(s) 
– school staat centraal op onze mavo. 
Wij willen dat alle leerlingen zich gezien 
voelen. En dat ook hun ouders de school en 
de docenten kennen. Dat is toch de beste 
manier om met elkaar samen te werken?

In gesprek
Voor de mentor is een zeer belangrijke taak 
weggelegd. De mentor zorgt er namelijk 
voor dat er regelmatig gesprekken zijn tussen 
leerling, ouder(s) en docenten. Minimaal één 
keer per jaar kom jij met je ouder(s)/verzor-

ger(s) op school voor een echt gesprek. 
‘Echt’? Ja, want het is een gesprek tussen 

drie mensen; de volwassenen hebben 
net zo veel inbreng als de jongeren  
(jij, de leerling). 

Afspraken
MOL is het systeem dat ervoor zorgt 

dat alle contacten tussen thuis en school 
opgeslagen worden. En dat iedereen zich 

aan de afspraken houdt. De mentor houdt 
alles goed bij. Daarnaast heeft de mentor, 
samen met de andere docenten, natuurlijk ook 
‘gewoon’ de taak om ervoor te zorgen dat jij 
een heel leuke tijd hebt op de HVC mavo. 
Dankzij MOL weten én de leerlingen én de 
ouders precies waar ze aan toe zijn. In die 
‘pedagogische driehoek’ werken we in vier 
jaar samen naar het diploma toe.

Jij + 
ouders + 

school
MOL is een veel gebruikte 

afkorting bij ons. Want Mentor, 

Ouders en Leerlingen zijn regel-

matig met elkaar in gesprek.  

Met de MOL-methode betrekken 

we ouders en leerlingen bij de 

school. We kennen elkaar!  

Meer over MOL lees je hiernaast. 

 ◀ Teamleider en docent gymnastiek 
Marc Gunterman is enthousiast 
over ‘zijn’ mavo. 
“Docenten die hier op de mavo werken geven heel 
duidelijk les, goed gestructureerd. En ze zijn geïnteres-
seerd in de leerlingen. De mavo is een overzichtelijke 
afdeling waar de leerling zich snel thuis zal voelen.” 
Heb je vragen over de mavo? Die kun je altijd naar de 
teamleider mailen: m.gunterman@hvc.nl
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Sportief programma
Sporten is al leuk en nu heb je extra lessen om nog meer sportieve  

dingen te doen. Zo doe je in het eerste jaar onder andere aan judo, tennis, 
bewegen op muziek, trampolinespringen, boogschieten.

En dat is nog lang niet alles. Met de hele Sportklas ga je ook twee dagen op 
sportkamp. Dit wordt heel bijzonder, het is meer dan zomaar kamperen!  

Wat verderop in het jaar leer je hoe je voor anderen een sportactiviteit organiseert. 
Daarvoor ga je een dag op stage. Samenwerken, ook dat hoort erbij.

In de Sportklas krijg je opdrachten die je met een groepje gaat uitvoeren.  
Samen sporten is fun! Tussen al die actie en sport door hebben we aandacht  

voor EHBO. Ook leer je meer over je lijf, over spieren en botten en 
hoe je het best kunt trainen.

 Sportklas 
Heb jij een mavo(kans)-advies? Ben jij gek op  
sporten en bewegen? Werk jij graag samen met 
anderen? Als je drie keer ‘ja’ hebt geantwoord,  
dan is de mavo Sportklas echt iets voor jou. 

Meld je aan!
Aanmelden voor de mavo Sportklas is eenvoudig.  
Op het aanmeldformulier van het HVC geef je dat 

aan op het daarvoor bestemde vakje.  
Daarna krijg je van ons bericht over de  

verdere procedure voor plaatsing 
in de Sportklas.

Alles op een rij
• Je bent gemotiveerd om extra te sporten. 

• Je wilt nieuwe sporten leren kennen. 

• Je wilt leren sportactiviteiten te organiseren  

en uit te voeren. 

• Je vindt het leuk om met je klasgenoten ook buiten 

schooltijd aan sportieve opdrachten te werken. 

• De extra bijdrage voor Sportklasleerlingen  

is € 120,- per jaar. 

• Alle Sportklassers krijgen het stoere  

HVC-sportshirt.

• In de Sportklas krijg je twee extra  

sportlessen per week.

Intake
De docenten van de mavo 
Sportklas willen graag van 
tevoren weten wie jij bent 
en waarom jij in deze klas 
wilt komen. Jij en het HVC 
moeten zeker weten dat onze 
Sportklas echt bij jou past. 
Daarom is er een intake. Maar 
weet je wat? Meld je eerst 
aan, dan hoor je vanzelf meer 
over de intakeprocedure.
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Techniek
De ‘nieuwe mavo’ komt eraan. Vanuit de overheid wordt het 
verplicht dat elke mavo een techniekprogramma aanbiedt. 
In augustus 2020 gaan wij ermee starten. Leuk, want dat 
betekent dat er een praktisch vak bij zal komen! Het wordt 
een combinatie van schone techniek (ICT, vormgeving, 
design) en ‘oude’ technieken (hout, elektro enz.).

Huiswerkklas
“Elke leerling heeft hier de mogelijkheid om de huis-
werkklas te volgen,” vertelt teamleider Marc Gunterman. 
“Als we merken dat een leerling gebaat is bij extra hulp 
bij het plannen en maken van zijn huiswerk, dan advi-
seren we hem of haar naar de huiswerkklas te gaan. 
Twee middagen in de week kun je in die klas onder 
toezicht van een docent je huiswerk maken. Sommige 
leerlingen hebben een steuntje in de rug nodig. Omdat 
ze achter liggen bij sommige vakken bijvoorbeeld. Of 
omdat wij aan zien komen dat ze moeite gaan hebben 
met een proefwerk. In zulke gevallen bieden we extra 
begeleiding. En als een leerling zélf vraagt om in de huis-
werkklas te komen, dan kan dat natuurlijk ook.” 

Geslaagd!
Het afgelopen jaar slaagde  

ruim 94% van de leerlingen voor  
hun mavodiploma. Een mooi resultaat, 

want landelijk ligt dat percentage  
op 87%. Na het examen gaan de  

meeste leerlingen naar het mbo,  
een deel gaat naar de havo. 
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